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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Winata (2014) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate 

Governance terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2013”. Penelitian ini menunjukan bahwa proksi corporate 

governance yaitu prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite 

audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas tax avoidance yang 

diproksikan dengan book tax gap. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

aktivitas tax avoidance tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan 

institusional, dan kualitas audit. 

Annisa dan Kurniasih (2012) juga melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2008”. Penelitian ini menunjukan bahwa 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan komisaris tidak 

terdapat pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini juga 

menunjukan bahwa tax avoidance berpengaruh signifikan oleh komite audit, 

kualitas audit. 

Penelitian dengan judul “Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan 

ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2010-2012” telah 

dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasri (2014). Penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. 

Putri (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance 

(penghindaran pajak) (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2013)”. Penelitian ini menunjukan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Variabel kontrol yang 

berpengaruh terhadap tax avoidance yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. 
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Sedangkan variabel kontrol yaitu leverage, jenis industri dan pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

B. Teori dan Kajian Pustaka   

1. Teori Agency 

Teori agency merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan 

masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian terhadap perusahaan, sehingga terdapat konflik kepentingan antara 

principal dan agent (Jensen & Meckling , 1976 dalam Saputra, dkk, 2015). 

Menurut Maraya dan Yendrawati (2016) Dengan adanya pemisahan antara 

pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain 

yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 

keinginan/kepentingan principal. Karena manajer lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan 

pihak principal serta rendahnya pengawasan pihak principal dalam mengawasi 

semua kegiatan manajer. 

2. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analisis, dan pihak lain (Chairiri, 2008 dalam penelitian Plorensia dan 

Hardiningsih, 2015). Teori Stakeholder juga sebagai suatu cara perluasan 

tanggung jawab perusahaan dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa 

pencapaian tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola lingkungan 

dimana perusahaan itu berada (Maksum dan Kholis, 2003 dalam penelitian Putri, 

2015). 

3.  Tax Avoidance 

Menurut Suandy (2011) penghindaran pajak atau tax avoidance adalah 

rekayasa “tax affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan 

perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan 

atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau 

dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan 



6 
 

dengan jiwa undang-undang. Selain itu (Xynas, 2011 dalam penelitian Putri 

2015), berpendapat bahwa tax avoidance merupakan suatu usaha untuk 

mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak (Tax 

Evasion) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak 

legal. Menurut Hoque, et al dalam penelitian Puspita (2014) diungkapkan 

beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu: 1. Menampakan 

laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba 

bersih dan utang pajak perusahaan tersebut. 2. Mengakui pembelanjaan modal 

sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba 

bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. 3. Membebankan biaya 

personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. 4. Membebankan 

depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga 

mengurangi laba kena pajak. 5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan 

baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. Tax 

Avoidance dapat diukur dengan berbagai pendekatan salah satunya ETR. Dalam 

penelitian ini menggunakan perhitungan yang telah dilakukan Saputra dkk. (2015) 

dengan menggunakan proksi Tarif Pajak Efektif (ETR) dihitung dengan 

menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum 

pajak penghasilan. Jika beban pajak rendah dan laba sebelum pajak tinggi maka 

perusahaan terindikasi tax avoidance. 

4. Corporate Governance 

Good corporate governance secara definisi merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stokeholder (Desai dan Dharmapala, 2007 dalam penelitian Annisa 

dan Kurniasih 2012). Menurut Pohan (2008) Corporate governance dimaksudkan 

untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan 

(mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa 

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Terdapat Lima 

komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan 

kesetaraan (KNKG, 2006). Dalam penelitian ini karakteristik corporate 



7 
 

governance yang digunakan adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen,dan komite audit,kualitas audit. 

5. Kepemilikan Institusional 

Menurut Wahidawati (2002:5) dalam penelitian Ngadiman dan Puspitasari 

(2014) Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Kepemilikan institusional memiliki 

arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan 

institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap 

mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara 

efektif. Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan skala rasio 

yang dilakukan dengan total saham yang beredar dimiliki institusi dibagi dengan 

total saham yang beredar. 

6. Dewan Komisaris Independen 

Komisaris Independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala 

hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu 

perusahaan yang terkait dengan perusahaan yang terkait dengan perusahaan 

pemilik (Pohan, 2008). Dalam hal ini dewan komisaris independen tidak boleh 

melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili 

perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Jadi komisaris 

independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi 

jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab 

mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka (Santoso dan 

Muid, 2014). Dewan komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan 

skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan 

jumlah total anggota dewan komisaris. 

7. Komite Audit 

Menurut KNKG (2006) Komite audit mempunyai tugas untuk membantu 

dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur 

pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan 
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auditinternal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang 

berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

Daniri (2006) dalam Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di 

Bursa Efek Indonesia 2000, komite audit telah menjadi komponen utama dalam 

struktur corporate governance perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini 

berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan 

internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki 

komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Pengukuran komite audit 

dilakukan dengan menghitung jumlah komite audit diluar komisaris independen 

dibagi dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan. 

8. Kualitas Audit 

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mangaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan 

yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan 

Suardana 2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four 

menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan 

nilai perusahaan yang sebenarnya (Annisa dan Kurniasih, 2012). Pengukuran 

Kualitas Audit dilakukan dengan menggunakan variable dummy yaitu jika 

perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four maka ditandai angka 1 dan jika 

perusahaan diaudit oleh KAP non The Big Four maka ditandai dengan angka 0. 

9. Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk 

berkontribusi terhadap bekerjanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan 

masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik 

dimana baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan (World Bank dalam 

penelitian Jessica dan Agus, 2014). Kegiatan corporate social responsibility ini 

dianggap sebagai faktor penunjang untuk mendapatkan keuntungan, namun disisi 

lain beberapa perusahaan yang terlibat dalam CSR hanya karena mereka percaya 

bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan (Putri, 2015). Pengukuran Corporate 

social responsibility dilakukan dengan proksi global reporting initative (GRI). 
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Proksi tersebut dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan GRI 

sebesar 79 item. GRI menggunakan check list pada enam indikator yang meliputi 

kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung 

jawab produk.  

C.  Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rerangka pemikiran dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut : 

 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance 

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan 

dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar (Faisal,2004:199 dalam 

penelitian Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Menurut penelitian (Ngadiman dan 

Puspitasari, 2014), kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, 

Karena dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar 

Dewan Komisaris 

Independen 

Kepemilikan 

Institusional 

Komite Audit 

Kualitas Audit 

Tax Avoidance Corporate 

Governance (CG) 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 
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tingkat pengawasan ke manajer, sehingga masalah keagenan menjadi berkurang 

dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. 

Sedangkan menurut penelitian (Winata 2014), kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance, Karena besar kecilnya kepemilikan 

institusional tidak membuat praktik tax avoidance yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut dapat dihindari. Sebab belum tentu kepemilikan tinggi 

pengawasannya bagus karena perusahaan yang mengawasi perusahaan tersebut 

belum tentu perusahaan sejenis sehingga pengawasannya menjadi tidak maksimal.   

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen 

proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang 

tidak berperan sebagai pengendali  dengan ketentuan jumlah komisaris 

independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota 

komisaris (Pohan, 2008 dalam penelitian Annisa dan Kurniasih 2012). Menurut 

penelitian (Winata, 2014) dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance karena semakin tinggi prosentase dewan komisaris 

independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan 

komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi 

karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang 

saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah. 

Berbeda dengan penelitian Santoso dan Muid (2014) yang menyebutkan 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, hal itu 

disebabkan dewan komisaris independen kurang berperan dalam mengawasi dan 

mengontrol tindakan-tindakan eksekutif dalam penghindaran pajak.  

Daniri (2006) dalam Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasikan 

GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen 

umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Dalam 

kesimpulan penelitiannya, Pohan (2008) mengemukakan bahwa jika jumlah audit 

committee dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang 

dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka 

berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba 

untuk kepentingan pajak. Menurut Winata (2014) komite audit berpengaruh 
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signifikan terhadap tax avoidance karena semakin banyak jumlah komite audit 

maka kebijakan tax avoidance akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite 

audit semakin sedikit maka kebijakan tax avoidance akan semakin tinggi. 

Menurut Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), laporan keuangan yang 

diaudit oleh auditor KAP The Big Four (Price Waterhouse Cooper – PWC, 

Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst &Young) memiliki tingkat kecurangan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non 

The Big Four. Apabila kualitas audit baik, maka tax avoidance semakin kecil 

karena laporan keuangan yang memiliki kualitas audit yang baik akan bebas dari 

kecurangan (Maraya dan Yendrawati 2016). 

Berbeda dengan penelitian Winata (2014), kualitas audit tidak berpengaruh 

tax avoidance sebab belum tentu perusahaan yang diaudit KAP The Big Four 

dapat mengurangi penghindaran pajak dan perusahaan yang diaudit selain KAP 

The Big Four belum tentu kualitas auditnya rendah. Dalam hal ini ketika KAP 

mengaudit suatu laporan keuangan sudah berpedoman pada standart pengendalian 

mutu kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional 

Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika 

akuntan publik yang telah ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya 

sudah didasarkan pada aturan yang ada. 

H1: Corporate Governance berpengaruh terhadap tax avoidance 

2. Pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance 

Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar merupakan salah 

satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk memperbaiki citra 

perusahaannya agar dapat diterima masyarakat. Cara yang dapat dilakukan adalah 

melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (Putri, 2015). Watson (2011) 

dalam penelitian Seprini (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial akan menghadapi dampak buruk seperti harga 

saham yang turun karena investor cenderung menjual saham pada perusahaan 

yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau enggan membeli saham 

perusahaan tersebut. Dengan demikian, manajemen perusahaan mungkin 

mekakukan CSR dengan tujuan memperkecil pajak terutang. Kalaupun CSR 
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dilakukan oleh perusahaan, kemungkinan besar perusahaan akan 

mengkompensasikannya dengan melakukan penghindaran pajak (Wahyudi, 2015). 

Menurut penelitian Putri (2015) CSR berpengaruh negative terhadap tax 

avoidance, karena semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka secara 

signifikan perusahaan tersebut tidak melakukan tax avoidance. akan tetapi apabila 

perusahaan melakukan pengungkapan CSR dengan bertujuan untuk menghindari 

pajak, maka akan menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan reputasinya di 

mata stakeholder, konsumen dan masyarakat, dan akan menghilangkan dampak 

positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang dilakukan.  

H2: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance 


